
Mesto Senec vyhlasuje verejnú neanonymnú súťaž v zmysle § 847 – 849 Občianskeho 

zákonníka 

na logo, vizuálny štýl a zalomenie mestských novín Senčan. 
 

 

Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Senec 

zastúpený Ing. Dušanom Badinským – primátorom mesta 

Mierové námestie č. 8 

903 01 Senec 

IČO: 00 305 065 

(ďalej len „vyhlasovateľ“) 

Odborným garantom súťaže je: 

Slovenské centrum dizajnu 

Jakubovo nám. 12 

P.O.BOX 131 

814 99 Bratislava 

 

Predmetom súťaže je redizajn mestských novín Senčan. 

 

Cieľom súťaže je vytvoriť nový layout novín a jeho titulky s ohľadom na vyššie nároky 

štandardov súčasného redakčného dizajnu. Okrem atraktívneho súčasného dizajnu je dôležité 

navrhnúť aj súbor vizuálnych prvkov a pravidiel, ktoré budú garantovať lepšiu čitateľnosť a 

orientáciu v jednotlivých rubrikách. Cieľom je získať plnefunkčný otvorený dokument v 

programe InDesign CS 6 so šablónou  jednotlivých stránok, sieťami a pravidlami pre úpravu 

textov a objektov vrátane štýlov. 

 

Typ súťaže a termín jej vypísania:  

Verejná neanonymná súťaž pre profesionálnych grafických dizajnérov, grafické štúdiá 

a študentov súvisiacich odborov. Do verejnej súťaže sa môže prihlásiť právnická osoba alebo 

fyzická osoba, ktorá splní podmienky súťaže. V prípade účasti právnických osôb musí byť 

uvedený autor na súťažnom návrhu.  

Súťaž je vypísaná dňa: 03.03.2020 

Uzávierka prihlášok: 15.04.2020 

Vyhodnotenie súťaže najneskôr do: 15.05.2020 

Výhra: Vyhlasovateľ verejnej neanonymnej súťaže sa zaväzuje autorovi víťazného návrhu 

zaplatiť finančnú odmenu vo výške 2 000 €. Autor víťazného návrhu sa zaväzuje uzatvoriť 

s vyhlasovateľom licenčnú zmluvu a dodať súbor indd so všetkými nastaveniami dokumetu 

(formát, sieť, odstavcové štýly, textové štýly) s tým, že nebude mať na vyhlasovateľa v tejto 

veci ďalšie finančné nároky. 

Vyhlasovateľ odmení aj ďalšie 3 najlepšie návrhy sumami: 

2. miesto – 200€ 

3. miesto – 150€ 

4. miesto – 150€ 



Finančná odmena bude víťazovi a trom odmeneným vyplatená do 30 dní od vyhlásenia 

výsledkov súťaže. 

 

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo nevyhodnotiť na odporúčanie odbornej komisie 

žiadny z návrhov ako víťazný bez určenia ďalšieho poradia. 

 

Atribúty, ktoré by mal návrh nového grafického dizajnu spĺňať: 
 

Titulka (logotyp Senčan): 

 moderný aktuálny dizajn titulky do novín 

 logo/brand novín 

Titulná strana: 

 musí obsahovať titulku, erb mesta Senec, číslo a ročník 

 prípadne pravidlá na odlíšenie jednotlivých čísel novín 

Layout: 
 moderný aktuálny dizajn 

 technicky funkčný variabilný systém redakčného dizajnu (práca s rozdielnymi dĺžkami 

textov a počtami obrázkov) 

 čitateľnosť – ergonómia čítania zohľadňujúca rôzne vekové kategórie čitateľov 

 prehľadnosť – navigačné prvky, ktoré jednoducho privedú čitateľa k žiadanému 

obsahu 

 navrhnúť niekoľko typov pre novinovú inzerciu 

 editovateľnosť v programe InDesign CS 6 

 odlíšenie jednotlivých rubrík  - navigačné prvky 

 

Ďalšie podmienky: 
 

 spracovať minimálne 7 strán pomocou dodaných dát z reálneho čísla novín (dáta sú 

jednou z príloh na stránke mesta Senec www.senec.sk). Medzi týmito stranami musia 

byť: titulka, inzercia a Spoločenská kronika.  

 formát 210 × 297 mm 

 štandardné typografické prvky pre články: titulok, perex, v prípade väčšieho rozsahu 

medzititulky, uvedeného autora textu, označenie inzercie vo všetkých prípadoch jej 

použitia v zmysle platnej legislatívy 

 fotografie s popiskami a uvedením autora 

 riešenie má poskytovať variabilitu zalomenia v jednom, vo dvoch, v troch a prípadne 

aj v štyroch stĺpcoch textu, aby bolo možné použiť fotografie výškové i šírkové 

 použité písmo – ľahko čitateľné, musí obsahovať diakritiku slovenského jazyka, 

v texte je preferovaný serifový typ písma. (+ informácia, kde písmo zakúpiť) 

 Redakčná rada odporúča zmenu kvality papiera – matný lak, 60-80 g 

 Príprava dokumentu v InDesign CS 6 s kompletnými nastaveniami pre použitie 

v praxi 

 

Optimálne je použiť maximálne 3 typy písma na jednej strane nasledovným spôsobom: 

 nadpis – titulkové písmo, výrazný, najväčšie písmo 

 perex – úvodný odstavec – zvýraznený text 

 bežný text – základný rez písma, dobre čitateľný 

 

 

 

http://www.senec.sk/


Podmienky zaradenia a prihlasovanie do súťaže: 
 

Účastník doručí na adresu Mesto Senec – Mestský úrad, Mierové námestie č. 8, Senec  903 

01  podpísanú prihlášku a súťažné návrhy do termínu uzávierky súťaže, t. j., najneskôr do: 

15.04.2020 

  

Prihlášku je možné odoslať aj prostredníctvom mailovej pošty na adresu: zelniki@senec.sk 

 

Podpisom a zaslaním prihlášky účastník potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže, so 

spôsobom prezentácie a vystavenia, ako i s použitím osobných údajov pre potreby súťaže a 

sprievodných aktivít. 

 

Prihlášky a text súťažných podmienok sú k dispozícii na nasledujúcej adrese: 

www.senec.sk 

 

Kontaktnou osobou pre súťaž a doručovanie návrhov je: JUDr. Igor Zelník (Referát VO 

a legislatívy) 

 

K adrese odosielateľa súťažiaci uvedie text: Súťaž  Senčan. 

 

Podmienky predloženia návrhov: 
 

Každý z účastníkov súťaže môže predložiť maximálne tri návrhy. 

Súťažné návrhy musia byť povinne spracované a doručené do uzávierky súťaže v tomto 

rozsahu: 

 

Titulka novín (logotyp) 

Typografický manuál  

Maketa (prototyp novín) 1: 1 

Dokument v Adobe InDesign CS 6 

Grid vytlačený 1 : 1 

 

Návrh grafického členenia jednotlivých strán podľa zadaných špecifikácií 

 

Vyhlasovateľ súťaže dodá všetkým prihláseným záujemcom potrebné podklady v rovnakom 

rozsahu 

 

Návrh musí byť presne označený predkladateľom (identifikačné údaje autora). 

 

Súťažné návrhy je potrebné doručiť v tlačenej forme a musia byť v jednotnom formáte A3+.  

Tiež je potrebné priložiť ich v elektronickej podobe na CD, DVD nosiči alebo na USB kľúči 

v súboroch pdf ako dvojstrany a indd. 

Bez uvedených náležitostí nebude návrh akceptovaný. 

 

Porota 
 

Všetky doručené návrhy vyhodnotí 5 členná odborná porota v zložení: 

2 grafickí dizajnéri: odporučí odborný garant súťaže 
zástupcovia mesta: primátor mesta, šéfredaktor mestských novín, predseda redakčnej rady 

Členovia poroty a zástupcovia vyhlasovateľa nesmú byť účastníkmi súťaže.  

mailto:zelniki@senec.sk
http://www.senec.sk/


Porota posúdi návrhy bezprostredne po uzávierke súťaže a víťazné návrhy vyhodnotí do: 

15.05.2020 

 

Kritériá hodnotenia: 
 vizuálna atraktívnosť 

 čitateľnosť a orientácia v jednotlivých rubrikách 

 technická funkčnosť (realizovateľnosť) redakčného dizajnu 

 

Zverejnenie výsledkov súťaže 
 

O výsledku súťaže budú účastníci informovaní najneskôr do 30 dní po ukončení práce 

komisie. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo informačného embarga pre médiá až do termínu 

verejného vyhlásenia výsledkov súťaže. 

Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr 15.06.2020  na internetovej stránke 

www.senec.sk . Organizátori si vyhradzujú právo zverejniť aj nevíťazné návrhy. 

 

Vrátenie súťažných návrhov 
 

Po vyhlásení výsledkov môžu súťažiaci písomne požiadať vyhlasovateľa o vrátenie všetkých 

nimi predložených návrhov. Vyhlasovateľ sa zaväzuje vrátiť súťažiacemu všetky ním 

predložené návrhy po skončení výberového konania. Ak však súťažiaci o vrátenie návrhov 

nepožiada do 30 dní od vyhlásenia výsledkov, nie je vyhlasovateľ povinný mu ich po tomto 

termíne vrátiť. 

 

Záverečné ustanovenia 
 

Právnu ochranu diel zaslaných do súťaže organizátori nezabezpečujú. 

Originály súťažných prác poisťuje v prípade potreby každý účastník na vlastné náklady. 

Vyhlasovateľ súťaže sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Nariadenia GDPR a platného 

zákona o Ochrane osobných údajov. S osobnými údajmi súťažiacich budú prichádzať do 

kontaktu iba poverené osoby a po skončení súťaže a vyhlásení výsledkov budú všetky získané 

osobné údaje znehodnotené podľa príslušných platných predpisov. 

Za účasť v súťaži ani za predloženie súťažného návrhu nevzniká nárok na žiadnu odplatu 

účastníkovi súťaže. 

 

Autorské práva: 
Organizátori sa zaväzujú, že v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, 

nezneužijú žiadny zo súťažných návrhov pre svoje účely. 

 

Do súťaže môžu byť prihlásené iba také návrhy, ktorých autorské práva vlastní prihlasovateľ 

a zároveň neporušujú autorské práva iných autorov. Ak vyhlasovateľ zistí, že boli porušené 

autorské práva iných osôb, vyhradzuje si právo vyradiť zo súťaže takýto podaný návrh. 

Odstúpenie autorských práv v prospech vyhlasovateľa bude riešené licenčnou zmluvou 

s víťazom súťaže. V licenčnej zmluve víťaz udelí vyhlasovateľovi súhlas na použitie 

súťažného návrhu udelením nevýhradnej licencie v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. 

autorský zákon v znení neskorších predpisov.  

 

Na základe licenčnej zmluvy s autorom víťazného návrhu sa vyhlasovateľ stane vlastníkom 

predmetu, prostredníctvom ktorého je autorské dielo vyjadrené.  

 

http://www.senec.sk/


Autor víťazného návrhu udelí vyhlasovateľovi licenciu na bezodplatné použitie diela. Autor 

bude tiež spolupracovať na drobných úpravách a zoznámi redakciu novín so spôsobom práce 

s dielom. 

 

Vyhlasovateľ sa zaväzuje, že víťazný návrh využije len na definovaný predmet verejnej 

súťaže. 

 

Prílohy:  
Príloha č. 1: Špecifikácia obsahu strán mestských  novín Senčan 

Príloha č. 2: Prihláška do verejnej súťaže 

 


